Kort verslag
Datum raadsvergadering: donderdag 21 januari 2016
0

Vragenuur
De fractie Trots geeft aan dat de aangekondigde vragen over de kermis Zaanenlaan
niet meer nodig zijn.
De mondelinge vragen Trots over Artikel in NRC over jihadsympathisanten die hulp
bieden in AZC’s worden beantwoord door burgemeester Schneiders

1.

Vaststellen van de agenda
Tot leden van de stemcommissie voor de benoeming van dhr. De Groot in de
commissie Ontwikkeling worden benoemd de raadsleden Baaijens, Van Loenen en
Azannay.

2.

Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 17 december 2015
De notulen van 17 december 2015 worden vastgesteld na wijziging op blz. 4 van de
naam Jansen in Jacobsz

3.

Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding
Er ligt geen stuk voor waarvan geheimhouding bekrachtigd moet worden.

4.

Vaststelling noodzaak onderzoek naar en het verwijderen van een NGE nabij de
Emmabrug, conform de ‘bommenregeling’
Besluit: conform

5.

Vaststelling bestemmingsplan Meerwijk
Besluit: conform

6.

Vaststelling bestemmingsplan 150 kV leiding Waarderpolder - Vijfhuizen
Besluit: conform

7.

Regeling Klachtbehandeling
Besluit: conform

8.

Wabo projectbesluit Zijlsingel 1
Besluit: conform
De fractie SP geeft een stemverklaring

9.

Advisering Aanwijzing Haarlem-Noord tot beschermd stadsgezicht
Besluit: conform
De fracties GLH, AP en SP geven een stemverklaring

10. Groot onderhoud wandelpromenade Molenwijk
Besluit: conform
De fracties Trots, PvdA, D66 en HvH geven een stemverklaring
11. Verklaring van geen bedenkingen Garenkokerskade 81 (Mons Aurea)
Besluit: conform
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12. Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012-2016, Haarlem, duurzame ongedeelde
woonstad
Besluit: gewijzigd
De fracties VVD, HvH en Mohr stemmen tegen het voorstel
De fractie SP geeft een stemverklaring.
Wethouder Langenacker zegt toe dat de Christenunie binnen een maand een reactie
kan verwachten op de motie goede huurwoningen.

12.1 Motie Stop de Sloop, Verkoop en Liberalisatie
De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen
De fracties SP, AP, Trots Haarlem en OPH stemmen voor de motie.
De fracties Trots en GLH geven een stemverklaring
12.2 Amendement Woningaanbod beneden peil
Het amendement ingediend door de fracties SP, PvdA en OPH wordt ingetrokken nadat
amendement 12.7 is aangenomen.
Wethouder Langenacker zegt toe de ambitie van de motie mee te nemen naar de nieuwe
woonvisie. Het doel is de woningvoorraad niet af te laten nemen maar zij wil niet alle
verkoopruimte wegnemen voor de corporaties .
12.4 Motie Prestatieafspraken over woonlasten
De motie ingediend door de fractie CU wordt aangenomen.
De fracties CU, Mohr, AP, OPH, SP,GLH en D66 stemmen voor de motie.
Wethouder Langenacker zegt toe afspraken te gaan maken met de corporaties over
toewijzing van de verschillende categorieën woningen over woningzoekenden..
12.5 Motie Haarlemse woningen energetisch ambitieus
De motie ingediend door de fracties VVD, HvH, SP, D66, Trots Haarlem, AP, OPH CU
en Fractie Mohr wordt raadsbreed aangenomen
De fracties GLH, CDA en PVDA geven een stemverklaring
Wethouder Langenacker zegt toe het in deze motie gevraagde mee te nemen in de
gesprekken met de corporaties over de nieuwe woonvisie en terug te koppelen aan de
raad hoe corporaties denken te voldoen aan de energieneutraal-ambitie.
12.6 Motie Naar nul op de meter in 2035
De motie ingediend door de fracties CU, PvdA, VVD, D66, GLH, SP en Trots Haarlem
wordt raadsbreed aangenomen.
De fractie OPH geeft een stemverklaring
12.7 Amendement Een sociaal fundament voor het Haarlems woongebouw
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Het amendement ingediend door de fracties AP, SP, PvdA, GLH en CU wordt
aangenomen
De fracties VVD, Mohr en HvH stemmen tegen het amendement.
12.8 Motie actualisatie van de woonvisie vraagt om verder onderzoek
De motie ingediend door de fracties SP, VVD, PvdA en HvH wordt raadsbreed
aangenomen.
12.9 Motie: De woonvisie 2012-2016 en de effecten van de toename van het aantal
statushouders
De motie ingediend door de fractie OPH, Fractie Mohr, SP, Trots Haarlem en Actiepartij
wordt ingetrokken na toezegging van wethouder Langenacker dat in de nieuwe
woonvisie voor 2017 hierna gekeken zal worden indien het een structureel gegeven is.
12.10

Motie Samen delen voor een ongedeelde stad
De motie ingediend door de fracties PvdA , GLH, OPH en AP wordt aangenomen.
De fracties PvdA, AP, Trots Haarlem, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie.
De fracties CDA, Trots Haarlem, CU en SP geven een stemverklaring
Wethouder Langenacker komt voor de zomer met een eerste uitwerking van de
woonvisie 2017 en hierin zullen de uitgangspunten van deze motie worden
meegenomen, maar de visie zal nog niet volledig zijn uitgewerkt.

13.

Samen actief tegen armoede
Besluit: conform
De fracties VVD, Trots Haarlem, OPH en HvH geven een stemverklaring.
De fracties VVD, Trots Haarlem en HvH stemmen tegen het voorstel.

13.1 Motie Langdurig maar Tijdig en waar nodig met Terugwerkende Kracht
De motie ingediend door de fractie AP wordt aangenomen.
De fracties AP, PvdA, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie.
13.2 Motie Minima Bij de Les Blijven
AP De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, AP, SP en GLH wordt
aangenomen
De fracties PvdA, CDA, AP, OPH, CU, SP en GLH voor de motie.
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13.3 Motie Geen bureaucratie om de Haarlem Pas

De motie ingediend door de fractie SP wordt aangenomen.
De fracties SP, VVD, AP, Trots Haarlem, OPH, CU, HvH en GLH stemmen voor de
motie.
Wethouder Langenacker komt met een voorstel waarin de wensen van de raad
worden meegenomen (in de geest van de motie).
13.4 Motie Maak geen geheim van huiswerkregeling

De motie ingediend door de fracties GLH, CU OPH, SP, AP, CDA,D66 en PvdA
wordt aangenomen.
De fracties fracties GLH, CU, OPH, SP, Trots Haarlem, AP, CDA, Mohr, D66 en
PvdA stemmen voor de motie.
De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring
13.5 Motie Motie Daklozen en statushouders zijn gelijk

De motie ingediend door de fracties Trots wordt verworpen.
De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie.
De fracties OPH, CU en SP geven een stemverklaring
13.6 Motie Kindpakket: geen kinderen van de rekening
De motie ingediend door de fracties PvdA, SP, CDA, AP en CU wordt aangenomen.
De fracties PvdA, Mohr, CDA, AP, OPH, CU en SP stemmen voor de motie.
Wethouder Langenacker zegt toe de kindregelingen volledig gebundeld te gaan
aanbieden aan ouders en een voorstel hiertoe voor te leggen aan de commissie.
13.7 Motie Vaste lasten voor gezinnen in armoede moeten geen kopzorgen worden
De motie ingediend door de fracties PvdA, SP, GLH, AP, CDA wordt aangenomen.
De fracties PvdA, Mohr, CDA, AP, OPH, CU,SP en GLH stemmen voor de motie.
De fractie CU geeft een stemverklaring
Wethouder Langenacker zegt toe voor de kadernota te komen met een voorstel over
het betalen van vaste lasten door de uitkerende instantie, met name voor gezinnen
met kinderen.
14. Benoemingen
De heer De Groot is benoemd in de commissie Ontwikkeling (36 stemmen voor, geen
tegenstemmen).
15. Initiatiefvoorstel CDA Haarlem De bezem door de Huishoudelijke Ondersteuning
Het voorstel wordt toegelicht door mevr. De Raadt en zal worden behandeld in de
commissie Samenleving na ontvangst van het pré advies van B&W.
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16. Moties vreemd aan de orde van de dag
16.1 Motie Geen verwijten aan gemeenteraad, wanneer zelf te laat
De motie ingediend door de fracties SP, HvH en VVD wordt verworpen.
De fracties VVD, Mohr, AP, Trots Haarlem, OPH, HvH en SP stemmen voor de
motie.
16.2 Motie Werken in regie Participantencheck in de uitvoeringsfase
De motie ingediend door de fracties CU, OPH en SP wordt ingetrokken.
Door de wethouder wordt aangegeven dat deze motie overbodig is omdat dit al
gebeurt.
16.3 Motie Kan het licht uit (gedimd)
De motie ingediend door de fracties CU, GLH, CDA, PvdA, D66, AP en VVD wordt
raadsbreed aangenomen.
De fracties Trots Haarlem, OPH en SP geven een stemverklaring
De wethouder geeft aan dat de nota Openbare verlichting (2007) geactualiseerd gaat
worden en hierin wordt de notitie van de Christenunie hierover meegenomen.
16.4 Motie 1 voor 1 beter voor iedereen: van asielopvang naar statushouder
De motie ingediend door de fracties Trots wordt ingetrokken.
De fractie OPH geeft een stemverklaring
Burgemeester Schneiders geeft aan dat motie overbodig is.
16.5 Motie Lasten en lusten, voorwaarden aan COA ten bate van een wijk bij asielopvang
De motie ingediend door de fracties Trots wordt verworpen.
De fracties Mohr, Trots Haarlem, OPH, HvH, SP en D66 stemmen voor de motie.
De fracties PvdA, CDA, AP, OPH, SP,GLH en D66 geven een stemverklaring
17. Ingekomen stukken De hierna genoemde stukken zullen worden gekoppeld aan de
vergadering van 11 februari 2016
 Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2015; definitief verslag van bevindingen
(2015/540629)
 Wijzigingen in de Gemeentewet m.b.t.de
Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de
Waterschapswet (2015/531918)
 Start verkenning aanpak kruispunten Schipholweg en Amerikaweg
(2016/8987)
 Land in Zicht; informatie voorgang/wijzigingen bewonersplan parkeren
(2015/540595)
 L. Koenen, concept dagvaarding inz huisvesting asielzoekers in Schalkwijk
(2015/554316)

Christenunie
MOTIE Prestatieafspraken over woonlasten
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 duujiiiUurSOIOTin beraadslaging over Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012 - 2016, duurzame
ongedeelde woonstad
Constaterende dat:
• Wordt voorgesteld de vastgestelde kaders in de Woonvisie 2012-2016 aan te vullen met
uitgangspunten betreffende betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor de in
Haarlem toegelaten instellingen (woningcorporaties):
• Deze uitgangspunten nog worden vertaald in prestatieafspraken met de toegelaten
instellingen:
• Deze uitgangspunten ook een onderlinge relatie hebben;
• Het bijvoorbeeld voor de omvang van de sociale huurvoorraad (beschikbaarheid) veel
uitmaakt in welke prijscategorieën (betaalbaarheid) deze sociale huurwoningen vallen en
andere gemeenten de prestatieafspraken over beschikbaarheid daarom ook differentiëren
in goedkope huur, betaalbare huur en hoge sociale huur;
• Een investering in energiebesparing (kwaliteit) kan leiden tot een hogere huur, maar toch
tot een meer betaalbare woning omdat de energielasten afnemen;
Verzoekt het college
In de prestatieafspraken met toegelaten instellingen de afspraken over betaalbaarheid,
beschikbaarheid en kwaliteit aan elkaar te relateren en SMART te formuleren door afspraken
te maken over de minimale voorraad goedkope, de minimale voorraad betaalbare en de
minimale voorraad overige sociale huurwoningen waarbij voor deze onderverdeling wordt
gekeken naar de totale woonlasten (dus netto huur + energielasten);
E

ir tot de orde van de dag.
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Motie Haarlemse woningen energetisch ambitieus!
>2 j| - ^2 o'
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 dccombor 2015r-

Constaterende dat
1.

In de voorliggende Woonvisie wordt voorgesteld dat in 2019 zo veel mogelijk
corporatiewoningen overeen B-label zullen beschikken

Overwegende dat
1.
2.

De ambitie voor Haarlem hoger moet liggen
Het streven naar een B-label gebaseerd is op de onjuiste aanname dat het de corporaties geld

3.

kost om een labelsprong te maken.
In overleg met huurders de besparing op de energiekosten kan worden gedeeld waardoor de
huurder netto lagere lasten krijgt en de investering door de corporatie een hoog rendement

4.

oplevert.
De financiële problemen bij de corporaties via deze duurzaamheidsinvesteringen grotendeels
kunnen worden opgelost.

Besluit het College op te dragen
•

De ambitie voor zowel oude als nieuwe corporatiewoningen op een hoog niveau te plaatsen
en de Woonvisie zodanig aan te passen dat de corporaties worden aangespoord om voor
iedere woning te streven naar minimaal een A++ label (Energie Index < 0.6)

En gaat over tot de orde van de dag.
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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2015;
in beraadslaging over Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012 - 2016, duurzame
ongedeelde woonstad
Constaterende dat:
• Het nu al mogelijk is sociale huurwoningen na nieuwbouw of renovatie op te leveren die
nul-op-de-meter zijn, dat wil zeggen dat ze voldoende energie produceren voor de eigen
behoefte aan zowel warmte als energie;
• Investeren in labelsprongen naar label B of label A kunnen leiden tot suboptimale
investeringen omdat dan de “makkelijke” maatregelen worden genomen, waarna het,
afhankelijk van de ingreep, vaak jarenlang niet rendabel is om te investeren in een
volgende labelsprong omdat de eerdere investeringen dan moeten worden teruggedraaid
terwijl ze nog niet zijn afgeschreven;
• Landelijk de koers al lang verlegd is naar nul-op-de-meter woningen en deze aanpak de
komende jaren fors wordt opgeschaald en de norm wordt;
• Investeren in kleine labelsprongen eigenlijk alleen interessant zijn als al duidelijk is dat
woningen binnen redelijke termijn worden gesloopt en verdergaande investeringen
daarom niet rendabel zijn;
• Investeren in nul-op-de-meter voor de bestaande woningvoorraad een lange termijnvisie
vraagt in plaats van een visie die slechts enkele jaren vooruit kijkt;
Verzoekt het college:
De toegelaten instellingen te verzoeken het uitgangspunt dat elke sociale huurwoning die
vanaf 2035 wordt verhuurd aan een nieuwe huurder nul-op-de-meter is uit te werken en
hiertoe een lange termijn routekaart op te stellen voor de overschakeling van de totale
voorraad sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter en dit op te nemen in het bod dat ze
voorde prestatieafspraken in juli 2016 aan de gemeente moeten voorleggen.

hnegietep-^Robbert Berkhout
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groenlinks

Christenunie
Amendement: Een sociaal fundament voor het Haarlems woongebouw
(
i- (
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 17 deoeiiiber2t) I5rin
beraadslaging over Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012 - 2016, duurzame
ongedeelde woonstad;
constaterende dat;
-

nu 38% van de Haarlemse woningen sociale woningbouw is;

mede constaterende dat;
-

er in 2013 19.443 woningen waren tot 2e huursubsidie-aftoppingsgrens - ongeveer
30% - en deze voorraad de afgelopen jaren met 892 woningen is verminderd, terwijl
de voorraad duurdere sociale woningen is gegroeid
er in 2017 nog eens 1.855 woningen tot de 2e huursubsidue-aftoppinggrens
verdwijnen door sloop, verkoop of opwaardering;

overwegende dat;
-

-

gemiddeld 50%van de primaire doelgroep onder de relevante aftoppingsgrenzen is
gehuisvest, de andere helft boven de relevante aftoppingsgrenzen is gehuisvest en te
duur woont;
voor deze omgekeerd scheefwoners armoede en huurschuld dreigt of dagelijkse
realiteit is,

besluit de tekst van de nota als volgt te wijzigen:
2. Beschikbaarheid: De gemeente Haarlem streeft er naar dat het aanbod voor
huishoudens beneden de € 34.911,- wordt vergroot en de slaagkans op een
sociale huurwoning toeneemt. En streeft er naar het aanbod voor huishoudens
beneden de € 29.825,- minimaal en duurzaam op het peil van 1-1-2013 te
brengen.
In plaats van:
2. Beschikbaarheid: De gemeente Haarlem streeft er naar dat het aanbod voor
huishoudens beneden de € 34.911,- minimaal op peil blijft en de slaagkans op een
sociale huurwoning niet verder afneemt.
en gaat over tot de orde van de dag,

Ml-

SP

PvdA

Motie: actualisatie van de woonvisie vraagt om verder
onderzoek
De Raad, bijeen op 1-7 12 20-15,- de Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2042-2046besprekende
Constaterende dat
•
•
•

De woonvisie in de loop van 2016 kan worden geactualiseerd; gemiddelde wachttijd
voor een sociale huurwoning is opgelopen tot 5,9 jaar (in 2014);
De minister in zijn Staat van de Huisvesting aanbeveelt om nieuwe zorgwoningen in
de sociale huursector te bouwen;
Slechts 10% van de sociale huurwoningen wordt bewoond door gezinnen met
kinderen.

Overwegende dat
•
•

•

Het voor de actualisering van de woonvisie nodig is om de behoefte aan
verschillende soorten woningen te kennen;
Met name de behoefte van woningzoekenden die langdurige zorg behoeven aan een
zorgwoning nader onderzoek verdient; dit betreft zorgwoningen boven en beneden
de liberalisatiegrens;
De vraag van gezinnen naar een sociale huurwoning niet, althans onvoldoende,
bekend is.

Draagt het college op
•

Om op korte termijn de behoefte aan zorgwoningen en de vraag van gezinnen naar
sociale huurwoningen te onderzoeken;

•

Van de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 september 2016 aan de raad verslag te
doen, zodat deze kunnen worden meegewogen bij het herzien van de woonvisie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP

Hendrikje van der Smagt VVD
JU.

Marceline Schopman PvdA

PvdA

groenlinks

OPHaarlem

Motie Samen delen voor een ongedeelde stad
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016 in beraadslaging
over de Aanvullende Uitgangspunten Woonvisie 2012-2016, duurzame ongedeelde stad;
Constaterende dat:
e

Bij gelijkblijvend beleid de druk op de sociale woonvoorraad nog verder zal

•

toenemen dan die nu al is;
Het uitgangspunt van het coalitieakkoord Samen Doen is, dat binnen redelijke
termijn iedere Haarlemmer een betaalbare woning kan vinden;
De huizenprijzen in Haarlem momenteel snel stijgen en de wachtlijsten voor sociale

•

huurwoningen oplopen,
De betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen in Haarlem hierdoor verder

•

•

onder druk komen te staan;
De afname van sociale huurwoningen onder meer wordt veroorzaakt door sloop,
verkoop en huurliberalisatie en door stadsvernieuwing in o.a. het oostelijk deel van

•

de stad (*)
Er ten aanzien van de 'ongedeelde stad' wordt voorgesteld de uitgangspunten
hierover, zoals benoemd in de Woonvisie en het Lokaal Akkoord, in stand te

•

houden;
De drie corporaties 5164 sociale huurwoningen bezitten in het Westelijk deel van
Haarlem, tegen 16.186 in het oostelijk deel (telling per 1-1-2015 (*)

®

De differentiatie in het oostelijk deel (= toevoegen van middeldure- en dure
woningen) zorgt voor toegevoegde kwaliteit en leefbaarheid, maar tevens voor een
afname van het totaal aantal sociale huurwoningen in dit gedeelte van de stad ;

•

Deze afname van sociale woningen niet evenredig gecompenseerd wordt door
differentiatie (= in dit geval evenredige toevoeging van sociale huurwoningen) in het
westelijk deel van de stad .

Overwegende dat:
•

Om de toenemende druk op de sociale woningmarkt, het oplopende tekort aan
sociale huurwoningen en de toenemende wachttijd tegen te gaan, maatregelen
nodig zijn die deels reeds goed vervat zijn in de Aanvullende uitgangspunten

•

Woonvisie;
De differentiatie in het oostelijk deel van Haarlem succesvol van de grond is

•

gekomen en voortgang verdient;
Vermenging van dure-, middeldure- en goedkope woningen positieve effecten

•

®

heeft op de leefbaarheid in de stad en haar buurten;
Er in het kader van balans en evenredigheid en vanuit het gedragen principe:
Ongedeelde Stad, het meer dan wenselijk en logisch is dat ook in het westelijk deel
van Haarlem deze differentiatie net zo voortvarend door gemeente en corporaties
wordt opgepakt;
Een gedeelde stad, (= de kloof tussen het westelijke deel en het oostelijke deel),
zeer ongewenst is.

Verzoekt het College:
•

Om in het kader van de prestatieafspraken samen met de corporaties inventief en
actief verder uitwerking te geven aan de uitgangspunten van de Ongedeelde Stad;

•

Daarbij te kijken welke aanvullende (ver)bouwmogelijkheden er zijn in het westelijk
deel van Haarlem vanuit de differentiatiegedachte zoals ook gebeurt bij de nieuwe

•

•

invulling in het oostelijk deel van Haarlem;
Hiertoe voor de Kadernota 2016 met een plan naar de Raad te komen waarin
mogelijke bouwlocaties, financiële haalbaarheid, inventieve oplossingen en
dergelijke worden opgenomen;
Om vervolgens te komen tot het vastleggen van voorstellen in de
Prestatieafspraken, waarmee onder meer de afname van sociale woningen in het
oostelijk deel van Haarlem door differentiatie (= toename middeldure- en dure
woningen) evenwichtig en concreet en in meer ongedeelde verhouding wordt
gebracht door differentiatie (= toename sociale huurwoningen) in het westelijk deel
van de stad.*

En gaat over tot de orde van de dag.

* Bij het Lokaal Akkoord Haarlem is een aantal afspraken gemaakt over de ongedeelde stad.
De stad is voor deze afspraak in tweeën opgedeeld, het westelijk deel ligt ten westen van
de lijn Spaarne/singels/Schoterweg-Rijksstraatweg. En het oostelijk deel aan de oostzijde
van deze lijn. Deze indeling loopt dus niet gelijk met indelingen van stadsdelen.

Motie Langdurig Maar Tijdig en - waar nodig - met Terugwerkende Kracht
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 21 januari 2016, in bespreking
over het armoedebeleid,
overwegende dat
•
•
•
•

de nota beoogt het bereik van minimagelden te verhogen voor de doelgroep,
hierbij het pro-actief benaderen van de doelgroep voor regelingen waarvoor zij in
aanmerking komt, uitgangspunt is,
thans de situatie zich voordoet dat niet met terugwerkende kracht langdurigheidstoeslag
wordt verstrekt, ondanks dat men hiervoor al eerder in aanmerking zou zijn gekomen,
thans de situatie zich voordoet dat uitbetaling van deze toeslag regelmatig (te) lang op zich
laat wachten, met alle gevolgen van dien,

draagt het college op
•

•

langdurigheidstoeslag ook met terugwerkende kracht uit te keren, in die gevallen waarbij
het recht op deze regeling al eerder bestond, met ingang van de datum waarop dit recht van
toepassing was,
de langdurigheidstoeslag tijdig uit te keren,

teneinde conform de nota de soms nog bestaande drempels weg te nemen met betrekking tot
tijdige, juiste en adequate verstrekking van budgetten die beschikbaar zijn ten behoeve van de
Haarlemse minima
en gaat over tot de orde van de dag.
X
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Motie Minima Bij de Les Blijven
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 21 januari 2016, in bespreking
over het armoedebeleid.
overwegende dat
in de Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles, onder art.5.2 is opgenomen, dat
uitbetaling van de kosten van huiswerkgeleiding en / of de bijles pas worden uitbetaald op
vertoon van de factuur en het betalingsbewijs,
rechtstreekse uitbetaling van vergoeding voor deze kosten aan de organisatie die
huiswerkbegeleiding / bijles geeft, voorkomt dat het geld om enige reden niet aan dit doel
wordt besteed.
draagt het college op de beleidsregels zo aan te passen dat
•
•
•

uitbetaling niet via de ouder(s) geschied, maar rechtstreeks aan de organisatie die de
huiswerkbegeleiding / bijles levert, wordt overgemaakt,
in elk geval voorkomen wordt dat ouder(s) e.e.a. moeten voorschieten en pas achteraf op
vertoon van betalingsbewijs voor deze regeling in aanmerking komt / komen, ^

(likztUM

Zc te

^n.b.V.

teneinde conform de nota de soms nog bestaande drempels weg te nemen met betrekking tot
tijdige, juiste en adequate verstrekking van budgetten die beschikbaar zijn ten behoeve van de
Haarlemse minima
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: geen bureaucratie om de Haarlempas
De Raad, bijeen op 21-01-2016, het armoedebeleid besprekende

Constaterende dat

•

•
•
•

Voor inwoners van Haarlem met een WWB uitkering de Haarlempas elk jaar
automatisch wordt verlengd, omdat zij (maandelijks) aan hun wettelijke
inlichtingenplicht dienen te voldoen;
De Haarlempas voor andere Haarlemmers met een minimuminkomen elk jaar
opnieuw moet worden aangevraagd;
Deze bezitters van een Haarlempas vaak maanden op de verstrekking van
een nieuwe pas moeten wachten;
Dit voor de afdeling sociale zaken extra administratieve werkzaamheden met
zich brengt;

Overwegende dat

•
•

Ook aan inwoners van Haarlem die een Haarlempas hebben en niet in het
bezit zijn van een WWB uitkering een inlichtingenplicht kan worden opgelegd;
De Haarlempas kan worden ingetrokken op het moment dat een houder van
de pas niet meer aan de inkomenseis voldoet;

Draagt het college op

•

De Haarlempas voor iedere houder van de pas automatisch te verlengen en
de pas in te trekken op het moment dat niet meer aan inkomenseis wordt
voldaan;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie : Maak geen geheim van huiswerkregeling
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 januari 2016
Overwegende dat:
•
•

leder kind in Haarlem de kans verdient om zo goed mogelijk te presteren op
het voor hem of haar meest geschikte onderwijsniveau
Ondersteuning van leerlingen bij het maken van huiswerk een belangrijke
component kan zijn bij een geslaagde school carrière

Constaterende dat:
•
•
•
•
•

Huiswerkbegeleiding vaak kostbaar is
Er financiële ondersteuning mogelijk is zodat leerlingen van ouders met een
krap budget ook in staat zijn gebruik te maken van huiswerkbegeleiding
Lang niet iedereen op de hoogte blijkt van deze regeling
Scholen bij de introductie aan het begin van elk schooljaar wel melding maken
van de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding binnen school
Vaak geen melding maken van de mogelijkheid tot tegemoetkoming in de
kosten

Verzoekt het college:
•

•

Om er bij schoolbesturen op aan te dringen om standaard bij introductiedagen
en 10 minuten gesprekken melding te maken van de mogelijkheid tot
financiële ondersteuning bij huiswerkbegeleiding en er tevens bij de
schoolbesturen op aan te dringen de informatie over de huiswerkregeling op te
nemen in de jaarlijkse schoolbrochures.
De brief waarin vanuit de school de noodzaak tot huiswerkbegeleiding wordt
aangegeven (zie bijlage) als standaarddocument te gebruiken voor aanvraag
van huiswerkregeling

En gaat over op de orde van de dag
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Bijlage bij motie’ Maak geen geheim van huiswerkregeling’
Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling Sociale zaken en werkgelegenheid
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Haarlem,

20..

Geachte heer mevrouw,
Naar aanleiding van contact met de ouders van................................ Neem ik langs
deze weg contact met u op om aan te geven dat we vanuit de school de aanvraag
voor huiswerkbegeleiding ondersteunen. Het gaat om huiswerkbegeleiding voor de
leerling...................................................voor
het
vak................................................................
De school investeert in de leerresultaten van de betrokken leerling op basis van de
reguliere middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Echter, de leerresultaten van de
leerling kunnen niet voldoende worden verbeterd met alleen ondersteuning vanuit de
school. Het is wenselijk dat het huidige reguliere aanbod van ondersteuning en
begeleiding die de school biedt, wordt aangevuld met huiswerkbegeleiding buiten
schooltijd. De leerling kan op deze wijze het gewenste niveau bereiken.

Met vriendelijke groet,

Ondertekening door de school

Ondertekening door de ouder

PvdA
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KINDPAKKET; GEEN KINDEREN VAN DE REKENING
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het
armoedebeleid,
Overwegende dat;
• Nog steeds 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede opgroeit.
• Deze kinderen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals gezonde voeding, goede
kleding, huiswerkbegeleiding, vervoer, zwemles en sporten.
• Ook in Haarlem veel kinderen in armoede leven. Velen van hen geen gezonde voeding
hebben, geen warme kleding, geen fiets, geen huiswerkbegeleiding, geen zwemdiploma
kunnen halen en niet kunnen sporten.
• Uit onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat veel gemeenten wel voorzieningen treffen
voor kinderen in armoede, maar deze voorzieningen niet altijd in 1 pakket aanbieden.
Constaterende dat:
• Inmiddels 1 op de 8 gemeenten in Nederland een kindpakket heeft voor het laagdrempelig en
rechtstreeks bereiken van kinderen.
• In Haarlem diverse losse regelingen zijn voor kinderen binnen het armoedebeleid. Veel ouders
en kinderen de weg naar deze regelingen niet weten te vinden.
• In 2015 bleef circa 400.000 euro voor diverse minimaregelingen onbesteed. Hieruit naar voren
komt dat kinderen die in Haarlem in armoede leven met de losse regelingen moeilijk worden
bereikt.
• Om kinderen in armoede daadwerkelijk te bereiken bundeling van de verschillende regelingen
noodzakelijk is.
Verzoekt het college:
• Voor de kadernota te komen met een kindpakket dat Haarlemse kinderen in armoede voorziet
van tenminste de meest noodzakelijke levensbehoeften, aangevuld met zaken om mee te doen
in de samenleving. Daarbij:
1. de bestaande Haarlemse regelingen voor kinderen te bundelen;
2. volledige financiering te bieden van zwemles t.b.v. zwemdiploma A als onderdeel van
het kindpakket;
3. vergoeding of verstrekking van winterjassen en kinderfietsen aan te bieden als
onderdeel van het kindpakket.
• Kinderen in gezinnen met schuldhulptrajecten ook in aanmerking te laten komen voor de
voorzieningen in het kindpakket.
• Voor de kadernota de raad te berichten of een kindpas op naam van het kind te realiseren is.
Op een kindpas staan tegoeden/vouchers voor de diverse onderdelen binnen het kindpakket.
In andere steden wordt een dergelijke pas reeds gehanteerd.
f

\ya

GROENLINKS

voor Haarlem

Vaste lasten voor gezinnen in armoede moeten geen kopzorgen worden
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het
armoedebeleid,
Overwegende dat;
• Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen die rond moeten komen van een inkomen op het
bijstandsniveau.
• Een gezin met twee kinderen met een bijstandsuitkering heeft iedere maand 50 euro te weinig
om alle noodzakelijke uitgaven te betalen voor wonen, voeding en verzorging.
• Dit betekent dat deze gezinnen maandelijks geld tekort komen.
• Als deze gezinnen langdurig van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn, kunnen er grote
financiële tekorten ontstaan. Dit kan resulteren in huisuitzetting, afsluiting van gas water licht
en het mijden van zorg.
• Zorgdragen voor de eerste levensbehoeften van opgroeiende kinderen komt dan in gevaar.
Dat geeft kinderen een valse start voor hun toekomst.
Constaterende dat:
• Financiële zelfredzaamheid erg lastig is als er structureel financiële zorgen zijn.
• Uit onderzoek blijkt dat structureel geldgebrek het denkvermogen aantast. De continue druk
van geldzorgen belemmert je om je te richten op andere zaken die aandacht verdienen.
Daarom is een preventieve aanpak noodzakelijk.
• Het aantal gezinnen in Haarlem waar naast financiële problemen ook problemen zijn op andere
leefgebieden (werk, huisvesting, gezondheid, opvoeding) groeit.
• Financiële stabiliteit en zekerheid juist ruimte geeft om zelfredzamer te zijn op andere fronten
zoals participeren, het vinden van werk, het opvoeden van kinderen en het zorgdragen voor
gezondheid.
Verzoekt het college:
• Gezinnen die moeten rondkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid te bieden om gedurende
deze periode de vaste lasten zoals bijvoorbeeld de huur, gas, water, licht, de premie voor de
ziektekostenverzekering en het eigen risico voor de zorgverzekering vanuit de
bijstandsuitkering alvast direct te laten betalen door de uitkerende instantie.
• Voor de kadernota te komen met een voorstel hiervoor
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MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd...)
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016,
Overwegende dat:
• Openbare straatverlichting belangrijk is voor verkeersveiligheid en de sociale veiligheid
van de openbare ruimte, maar tevens in Haarlem jaarlijks ruim € 2 miljoen aan
onderhoud, vervanging en energie kost;
• In de notitie “Haarlem verlicht 2.0” zoals gepresenteerd bij de programmabegroting 2016
door de Chhstenllnie-fractie mede aan de hand van voorbeelden uit andere gemeenten
verschillende mogelijkheden in beeld zijn gebracht voor modernisering van de nota
Openbare verlichting Haarlem (2007/724) die kunnen leiden tot besparingen in kosten en
energie, zonder aantasting van de bestaande kwaliteit van de openbare ruimte;
• Haarlem de komende 3 jaar €7,5 miljoen investeert in grootschalige vervanging van
armaturen van de straatverlichting en het van belang is dat dit geld zo efficiënt mogelijk
wordt ingezet;
• Haarlem binnenkort bovendien de aanbesteding start voor het beheer van de
straatverlichting en er ook op het gebied van beheer veel nieuwe technologische
ontwikkelingen zijn die kunnen leiden tot betere milieu- en veiligheidsprestaties tegen
lagere kosten voor de gemeente;
• Actualisatie van de nota Openbare verlichting bijdraagt aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem;
Verzoekt het college:
• In 2016 de nota openbare verlichting uit 2007 te actualiseren gericht op verdere kostenen energiebesparing en bestrijding van onnodige belichting, waarbij veiligheid en kwaliteit
van de openbare ruimte verzekerd blijft. Actuele technologische mogelijkheden hiervoor
zijn bijvoorbeeld:
o optimaliseren van het verlichtingsniveau naar tijdstip en verkeersintensiteit
o verwijderen overbodige lantaarnpalen en waar nodig strategisch bijplaatsen
van nieuwe verlichting;
o toepassen van actieve wegmarkering in het buitengebied;
• Nieuwe aanbestedingen van de vervanging van armaturen van de straatverlichting hierop
af te stemmen;
• Voor de nieuwe aanbesteding van het beheer van de straatverlichting de mogelijkheden in
kaart te brengen van kostenbesparingen en betere milieuprestaties zoals cradle-to-cradle
en slim aansturen van verlichting zodat defecten worden voorkomen en het
verlichtingsniveau ook bij veroudering altijd goed is;

